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_______________________________________________________________ 

 
ATA DA 777ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO PARÁ, REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021. 
 
 

Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e três de janeiro do ano de dois mil e vinte um 1 
(2021), teve início a 777ª sessão ordinária do Conselho Regional de Contabilidade do Pará, de 2 
forma on line, assim sendo: na sala de reunião da Presidência do CRCPA, situado na Rua 3 
Avertano Rocha, 392, nesta Capital e por videoconferência, através do aplicativo ZOOM. 4 
CONSELHEIROS EFETIVOS: Fabrício do Nascimento Moreira, Presidente; Ian Blois 5 
Pinheiro, Vice-Presidente de Administração; Luiz Thomaz Conceição Neto, Vice Presidente de 6 
Finanças e Controle Interno; Ailton Ramos Correa Junior,  Vice-Presidente de Registro, 7 
Raimunda Maria da Luz Silva, Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional, Maria da 8 
Conceição Pereira de Lima, Vice-Presidente de Ética e Fiscalização Elléri Bogo, Vice-9 
Presidente de Integração Estadual, e dos Conselheiros Rodrigo Silva Cavalcante, José 10 
Ribamar França Nunes Filho, Iranildo Ferreira Pereira, Nelson Gustavo Rufino Rocha, Maria 11 
Vieira dos Santos e Carlos Augusto Frota Sodré.  CONSELHEIROS SUPLENTES: Leonel 12 
Santos Medeiros Rabello Mendes e Claudio Roberto de S. Oliveira. COMUNICAÇÃO DE 13 
AUSÊNCIA: Rafael Laredo Mendonça. OUTRAS PRESENÇAS: Antonio Carlos Sales Ferreira 14 
Junior, Conselheiro do CFC; Claudia Ferreira, Superintendente Executiva; Márcio Cordovil 15 
Couto Pontes Ferreira, Coordenador Administrativo; Tatiana Silva Pes, Coordenadora da 16 
Fiscalização; Alan Almeida Ferreira, Coordenador do Registro; Danúbia Silva de Sousa, 17 
Coordenadora do Controle Interno; Michel Diogo Dantas Moreira, Coordenador do Financeiro; 18 
Edimar Soares de Lima, Coordenador de Relacionamento e Cobrança; Ramiz dos Santos 19 
Pastana, Assessora Jurídica, Eva Maria Nascimento de Almeida, Contabilidade; Edenilze 20 
Soares Pires Vilas Boas de Amorim, responsável pelo Departamento de Pessoal; e Luciano 21 
Coutinho Almeida, Coordenador do T.I. ASSESSORANDO OS TRABALHOS: Eliana de Fátima 22 
Santos Bueres, Assessora da Presidência Aberta a Sessão, o Sr. Presidente agradeceu a 23 
participação de todos, pediu desculpa por não ter participado do TRED devido compromissos de 24 
última hora. Em seguida, desejou que todos consigam trabalhar com paz, saúde e dignidade, 25 
registrou as presenças e as ausências. AÇÕES DA PRESIDÊNCIA: 18/02/2021 – Participou 26 
do Treinamento Resolução CFC nº 1.603/2020 On-line de Fiscalização, Ética e 27 
Disciplina por vídeoconferência.19/02/2021 – Participou de uma conferência via 28 
Meet com o Diretor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da UFPA Prof.Dr. 29 
Armando Lírio, para tratar da oferta do 1º Doutorado Interinstitucional (Dinter) em 30 
Controladoria e Contabilidade a ser ofertado em Belém. A seguir, deu todos os 31 
esclarecimentos possíveis sobre a programação do mesmo e informou que o CRC será um 32 
apoiador onde a tratativa sobre o mesmo ficará por conta da Comissão que este CRC instituiu 33 
coordenada pela Profa. Dra. Raimunda da Luz Silva e dos seguintes membros: Profa. Dra.Ticiane 34 
Lima dos Santos e pelo Prof. Doutorando Rafael Laredo. Em seguida, deu conhecimento a todos 35 
sobre as Portarias assinadas: PORTARIAS ASSINADAS PELO PRESIDENTE EM 2020: 36 
PORTARIAS nºs: 005-substitui interinamente o ocupante da função de coordenador 37 
financeiro;006- Nomeia Equipe de Planejamento para Serviços de Cobertura de 38 
seguro de vida em grupo para os estagiários do CRCPA;007- Nomeia Equipe de 39 
Planejamento para contratação de empresa especializada na prestação de 40 
serviços de medicina e segurança do trabalho, para colaboradores do 41 
CRCPA;008-  Nomeia Equipe de Planejamento para contratação de empresa 42 
especializada na prestação de serviços de frete para envio de divisórias para a 43 
Delegacia de Santarém/Pa;009- Nomeia Equipe de Planejamento para 44 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços para confecção 45 
de uniformes para padronizar a identificação dos funcionários e 46 
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eestagiários;010- Nomeia Equipe de Planejamento para contratação de empresa 47 
especializada no fornecimento de material de expediente; 011- Nomeia Equipe 48 
de Planejamento para contratação de empresa especializada na prestação de 49 
serviços para desintetização, desratização, descupinização das áreas internas e 50 
externas do CRCPA;012- Nomeia Equipe de Planejamento para contratação de 51 
empresa especializada para limpeza e desinfecção da caixa d’água do 52 
CRCPA;013- Nomeia Equipe de Planejamento para aquisição dos aparelhos de 53 
ar condicionado do CRCPA;014- Nomeia Equipe de Planejamento para 54 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção 55 
preventiva e corretiva das instalações, sistemas, equipamentos e aparelhos de 56 
ar condicionado do tipo central e Split do CRCPA;015- Nomeia Equipe de 57 
Planejamento para contratação de empresa especializada na prestação de 58 
serviços de Recarga de Extintores de Incêndio do CRCPA; 016- Nomeia Equipe 59 
de Planejamento para contratação de empresa especializada na prestação de 60 
serviços de aquisição de porteiro eletrônico.017- Concede férias a funcionária no 61 
mês de fevereiro/2021;018- Constitui Comissão de Sindicância;019- Nomeia 62 
Equipe de Planejamento para contratação de empresa especializada na 63 
prestação de serviços de 20 identificadores digitais, Digital Object (DOI), para os 64 
artigos da Revista Paraense de Contabilidade;020- Nomeia Fiscal do Contrato 65 
entre o CRCPA e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; 021- Nomeia 66 
Equipe de Planejamento para contratação de empresa especializada em locação 67 
de impressora, incluindo a assistência técnica de equipamentos e o fornecimento 68 
de insumos novos; 022- substitui interinamente o coordenador administrativo; 69 
023- dispõe sobre a redução do horário das atividades presenciais no CRCPA; 70 
024- Nomeia fiscal de contrato firmado entre o CRCPA e a Empresa Solo 71 
Network Brasil S.A.. EXPEDIENTES RECEBIDOS DE OUTROS ORGÃOS: JUCEPA – Ofício- 72 
Circular nº 075/2021-JUCEPA, informando que o Governo do Estado do Pará, por meio da 73 
SEDEME e da JUCEPA, promove o Projeto JUCEPA itinerante e convida este CRC para ministrar 74 
palestra, durante a programação conforme interesse deste órgão.  REPRESENTAÇÕES 75 
INSTITUCIONAIS REALIZADAS POR CONSELHEIROS: Não houve. APROVAÇÃO DAS ATAS 76 
PLENÁRIAS: O Senhor presidente submeteu a aprovação a Ata plenária ordinária nº 776, ocorrida 77 
em 22/01/2021. Colocada em votação obteve a aprovação por unanimidade. Em seguida 78 
submeteu a aprovação a ata plenária extraordinária nº 02, ocorrida em 29/01/2021. Colocada em 79 
votação obteve a aprovação por unanimidade.  ORDEM DO DIA: PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente 80 
apresentou o Calendário encaminhado pela JUCEPA referente ao projeto itinerante cuja 81 
programação se iniciará no dia 09/03/2021, onde já procedeu o convite a este CRC para participar, 82 
onde essa parceria trará uma grande aproximação do CRC junto aos profissionais e órgãos 83 
envolvidos. MOÇÃO DE APLAUSOS: Na plenária extraordinária nº 01, ocorrida no dia 29/01/2021, 84 
manifestaram-se os Conselheiros: Rafael Laredo para indicar os nomes da nova 85 
Diretoria do TCE empossada nesta data para receber a Moção de Aplausos. Iranildo 86 
Ferreira Pereira também se manifestou solicitando a mesma outorga para a nova 87 
Diretoria do TCM empossada no dia 15/01/2021, onde o Plenária já aprovou. E por uma 88 
questão de ordem, na Resolução essas Moções deverão primeiramente passar pela 89 
reunião do Conselho Diretor e posteriormente na plenária, portanto, submetemos as 90 
indicações realizadas pelos Conselheiro para aprovação deste plenário, considerando 91 
que já foi aprovada na reunião do CD ocorrida hoje. Colocada em votação, obteve a 92 
aprovação por unanimidade.  PROCESSO nº 000048/2020-SEC- Legalidade da Suspensão 93 
por tempo indeterminado e a possibilidade de ativação dos Registros suspensos por 94 
inadimplência. O Senhor Presidente passou a palavra para o Conselheiro Rodrigo Cavalcante para 95 
leitura do seu parecer. Com a palavra o Conselheiro procedeu a leitura do mesmo. O Conselheiro 96 
Antonio Carlos Sales Ferreira Junior procedeu uma série de perguntas sobre o processo, o qual 97 
gerou um grande debate entre alguns conselheiros. Em seguida, os Conselheiros Luiz Thomaz, 98 
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Vice-Presidente de Finanças e Controle Interno e Ian Blois, Vice-Presidente de Administração 99 
solicitaram vistas do processo, considerando que o assunto e muito complexo para se decidir nesta 100 
sessão. Todos foram de acordo. O Senhor Presidente solicitou que fosse agilizado os pareceres 101 
considerando que se deve dar o mais breve possível uma solução desse assunto. A SEGUIR O 102 
Senhor Presidente passou a palavra para o Vice-Presidente Ailton Ramos Junior.  CÂMARA DE 103 
REGITRO: Com a palavra o Vice-Presidente Ailton Ramos, o qual procedeu informou os assuntos 104 
discutidos na Câmara tais como: Aprovação das decisões proferidas pelo Vice-105 
Presidente de Registro nos processos que tramitaram pelo RITO SUMÁRIO 106 
de acordo com o disposto no capítulo IV, Item 5.1 do Manual de Registro 107 
(aprovado pela Resolução CFC nº 1.182/09), na seguinte proporção: ALTERAÇÃO DE 108 
REGISTRO CADASTRAL - EMPRESÁRIO: 2 CANCELAMENTO DE REGISTRO(POR FALECIMENTO) 109 
- PF: 11 REGISTRO CADASTRAL DEFINITIVO - EMPRESÁRIO: 7 REGISTRO DEFINITIVO 110 
ORIGINÁRIO - PF: 51 REGISTRO DEFINITIVO TRANSFERIDO PARA O CRC - PF: 2 111 
RESTABELECIMENTO DE REGISTRO PROFISSIONAL: 5. Processos que tramitam pelo. RITO 112 
ORDINÁRIO APROVADO - conforme disposto no capítulo III do Manual de registro (aprovado 113 
pela Resolução CFC nº 1.182/09), na seguinte ordem: ALTERAÇÃO DE REGISTRO CADASTRAL 114 
- SOCIEDADE: 1 BAIXA DE REGISTRO CADASTRAL - EMPRESÁRIO: 3– BAIXA DE REGISTRO 115 
CADASTRAL SOCIEDADE: 1 BAIXA DE REGISTRO PROFISSIONAL POR TRANSFERÊNCIA:1; 116 
BAIXA DE REGISTRO PROFISSIONAL: 28 REGISTRO CADASTRAL DE FILIAL - SOCIEDADE: 1– 117 
SOCIEDADE CONTABIL REGISTRO CADASTRAL DEFINITIVO SOCIEDADE: 3. Em seguida, 118 
comentou sobre o seguinte: EXAME DE SUFICIÊNCIA: A segunda Edição do Exame de 119 
Suficiência de 2020 foi realizada no dia 31 de janeiro de 2021 no formato presencial. 120 
PROCESSOS DESPACHADOS E RELATADOS: 58 Novos Registro Profissional, 40 Baixas de 121 
Registro Profissional, 11 Registro de Organização Contábil, 04 Baixa de 122 
Organização Contábil e 03 Outros processos, somando um total de 116 123 
processos relatados neste mês.  Em seguida, o Senhor Presidente colocou em apreciação 124 
e em seguida em votação a ata ordinária nº 98/2021. Sendo aprovada por unanimidade. VICE-125 
PRESIDENTE DE INTEGRAÇÃO ESTADUAL: O Conselheiro Elléri Bogo deu boas vindas a 126 
todos. Em seguida, informou que está previsto para o dia 31/03/2021, a realização da solenidade 127 
na Câmara Municipal de Belém em comemoração ao Dia municipal do profissional da 128 
contabilidade, as homenagens serão feitas para os profissionais de Belém, A seguir informou que 129 
nessa semana dará entrada nos projetos de lei para instituir o Dia municipal do profissional na 130 
cidade de Abaetetuba, e o outro será de atendimento preferencial ao profissional contábil naquela 131 
cidade, através de uma vereadora a qual apresentará aos seus pares. Logo em seguida, o Senhor 132 
Presidente passou a palavra para o Conselheiro Ian Blois, Vice-Presidente da CÂMARA DE 133 
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS: O Conselheiro Ian Blois, vice-presidente, informou sobre os 134 
assuntos da Câmara: Com a palavra o Conselheiro Ian explanou os principais pontos tratados na 135 
reunião da Câmara: Processos em andamento: Medicina do Trabalho; aquisição de 20 136 
identificadores digitais para revista paraense de contabilidade; material de expediente EP e TR. 137 
Concluídos: dedetização EP e TR; limpeza de reservatório de água; aquisição de centrais de ar 138 
EP e TR; e aquisição de porteiro eletrônico. Licitações/ Pregões:  Link dedicado; passagens 139 
aéreas. Aditivos/Contratos: material de consumo; minuta dispositivo mobile; minuta locação de 140 
impressoras. Contratos simplificados: adobe in design; seguro dos estagiários; anuidade da ABEC. 141 
Tecnologia da Informação:  solicitação para retirar o campo CPF das certidões de regularidade 142 
emitidas pelo site atendendo a LGPD; no dia 16/02, tiveram reunião da comissão do PDTI, onde 143 
foi alterado o PDTI e necessitará da aprovação do plenário. Departamento de Pessoal: foi dado 144 
férias para alguns funcionários e houve a contratação de estagiário para o Desenprof. Em seguida, 145 
informou que com a lei do LGPD teremos que adquirir um programa para melhor adequação e 146 
proteção dos dados neste CRC.  Em seguida, o Vice-Presidente informou que a ata ocorrida no 147 
mês de janeiro/2021, será posta em apreciação e votação na próxima reunião plenária em 148 
decorrência de mudança de calendário da reunião plenária que foi antecipada.  Em seguida, o 149 
Senhor Presidente ressaltou que cada Conselheiro e Coordenador teve o seu papel fundamental 150 
para que se conseguisse atingir as metas pelos trabalhos desenvolvidos. E na pessoa do 151 



4 

Conselheiro Ian Blois, Vice-Presidente de Administração saúda a todos pelo sucesso alcançado. 152 
Destacou a importância que foi do setor administrativo ter suspendido, postergado e cancelado os 153 
contratos para que se pudesse ter uma economia orçamentária e financeira, onde gerou um 154 
resultado positivo, diante de toda situação caótica econômica e financeira que o país vive, onde 155 
atingiu diretamente a classe contábil. Foi de extrema importância termos cumprido o nosso papel 156 
e o resultado no encerramento do exercício foi gratificante para todos. Todas as expectativas 157 
estavam na perspectiva de um déficit de R$300.000,00 e se conseguiu suplantar essa 158 
necessidade com algumas tomadas de decisões, embora se teve que reformular o orçamento. 159 
Lembrou que hoje está fazendo um ano que se teve reunião presencial ocorridas somente nos 160 
meses de janeiro e fevereiro. Fomos surpreendidos com o Decreto e se teve que tomar medidas 161 
necessárias para se preservar as vidas dos funcionários e profissionais. E o CRC não parou 162 
mesmo em teletrabalho não se deixou de realizar eventos e manifestações junto aos órgãos 163 
reivindicando prazos em favor da classe contábil. Reafirmando sua gratidão a todos os envolvidos 164 
no Sistema CFC/CRCs’.    A seguir, o Senhor Presidente passou a palavra para o Conselheiro 165 
Luiz Thomas Conceição Neto, Vice-Presidente da CÂMARA DE FINANÇAS E CONTROLE 166 
INTERNO: Com a palavra o Conselheiro Thomaz também falou da sua satisfação com o resultado 167 
obtido no fim do exercício de 2020, onde concordou com tudo que o presidente expôs. Em seguida, 168 
esclareceu que não colocaria o balancete de janeiro hoje em apreciação para aprovação devido 169 
alguns acúmulos de demandas no setor de contabilidade e solicitou ao presidente que marcasse 170 
uma extraordinária para aprovação. O Sr. Presidente, considerando o relato do Vice-Presidente 171 
da Câmara de Controle Interno, propôs que a reunião plenária extraordinária ocorresse no dia 172 
26/02/2021, às 16:00 horas para aprovação do balancete do mês de janeiro de 2021, bem como 173 
a manifestação do processo nº 000048/2020-SEC, o qual os Conselheiros Luiz Thomas e Ian 174 
Blois, solicitaram vistas. Todos concordaram. A seguir o Senhor Presidente solicitou a 175 
manifestação as Conselheira Raimunda da Luz Silva, Vice-Presidente da CÂMARA DE 176 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL: Com a palavra a Conselheira falou sobre o Edital de 177 
chamamento público que trata de convênio com as empresas da área privada, o qual encontra-se 178 
em análise no jurídico deste CRC. Informou que o Conselheiro Leonel Mendes já elaborou o 179 
formulário dos requisitos necessários para os interessados em realizar convênio com este 180 
Regional. A seguir, disse que já estão agendando uma programação dos eventos de março/2021. 181 
Finalmente parabenizou a Câmara do Desenprof e o Coordenador Edvaldo Moura Filho pelo 182 
excelente trabalho realizado nos eventos virtuais deste CRC. Em seguida, o Senhor Presidente 183 
colocou em apreciação e em seguida em votação a ata ordinária nº 01/2021. Sendo aprovada por 184 
unanimidade Logo em seguida, o Senhor Presidente passou a palavra para Conselheira Maria da 185 
Conceição de Lima, Vice-Presidente da CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO: Com a palavra a 186 
Conselheira Conceição solicitou que o Conselheiro Ailton Ramos Junior procedesse o relato do 187 
processo nº 2018/000141-U - FRANCISCA HELEN SILVA 84077611253 - CRC/PJ-011414/K - 188 
Por infração a(o) (Fato 1)Empresário individual: art. 15, do Decreto Lei 9.295/46, c/c art. 21, § 1°, 189 
com art. 27, da Res. CFC 1370/11, com art. 1°, parágrafo único, inciso I e com art. 2°, § 1º, inciso 190 
III e § 3º inciso III, da Res. CFC 1.390/12.  (Fato 1)Explorar atividades contábeis em entidade 191 
empresarial constituída  sob forma de  Empresário Individual, FRANCISCA HELEN SILVA 192 
84077611253 - CNPJ: 24.543.196/0001-29, sem o devido registro cadastral no CRC-PA, o que 193 
identificamos por meio de visita "in locco", NOTIFICAÇÃO / CRC-PA / N°2018/100019; Ficha 194 
Cadastral de Organização Contábil; Consulta ao cadastro nacional da pessoa jurídica no site da 195 
Receita Federal; e consulta cadastral ao nosso sistema de protocolo e de registro, onde, até a 196 
presente data, não houve manifestação. Julgamento: Após leitura do parecer do(a) 197 
Conselheiro(a) Relator(a), o mesmo foi colocado em votação, tendo sido aprovado por maioria, 198 
com impedimento dos conselheiros Carlos Augusto Frota Sodré, Ian Blois Pinheiro, Nelson 199 
Gustavo Rufino Rocha e José Ribamar França Nunes Filho, conforme art. 20, inciso IV da Res. 200 
CFC nº 1.603/20; Decisão Final: Dar-lhe provimento, arquivando o referido processo. Em seguida, 201 
o Senhor Presidente colocou em apreciação e em seguida em votação a ata da CAFIS ordinária 202 
nº 151/2021, de 21/01/2021, sendo aprovada por unanimidade. Com a palavra a Conselheira 203 
Conceição em seguida, informou que a reunião das CAED estava com 14 processos em pauta, 204 
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porém nenhum foi relatado onde houve a apresentação de justificativas e houve nova distribuição 205 
de processos. Na CAFIS teve 01(um) processo o qual foi relatado pelo Conselheiro Carlos Sodré. 206 
Informou ainda, que houve o treinamento realizado pelo CFC voltado para os fiscais e vice-207 
presidentes de fiscalização, o qual, a seu ver, foi bastante esclarecedor. Parabenizou a equipe dos 208 
fiscais deste CRC pela participação proativa. A seguir, falou da sua preocupação com a nova 209 
Resolução CFC nº 1603/2020, onde no art. 45 § 2° versa que os autos deverão ser distribuídos 210 
ao Conselheiro Relator num prazo de 90 dias contados da data do vencimento com apresentação 211 
de defesa e é prorrogável por mais 30 dias e no art. 45 § 3º versa sobre o prazo para relato de 212 
processos que é de até duas reuniões ordinárias, prorrogável por até uma reunião, desde que 213 
justificada. Alertando os conselheiros sobre essas mudanças de prazo. Em seguida, informou que 214 
em março do corrente ano o CFC estará fazendo um treinamento para todos os Conselheiros.  215 
Ainda em março está verificando com a Coordenadora de Fiscalização deste CRC a realização 216 
das lives com base na Cartilha da Fiscalização, onde pretende fazer duas, uma sobre Decore e 217 
outra sobre Contrato de Prestação de Serviços para que os profissionais tomem conhecimento 218 
das mudanças ocorridas. Com a palavra o Senhor Presidente, informou que participou do 219 
treinamento do CFC sobre as novas mudanças em relação a Resolução CFC.1603/2020, onde 220 
disse que o referido evento teve uma carga horária bastante extensa, porém muito proveitosa. 221 
Ressaltou que a partir da vigência da nova Resolução passamos a ter como pública a reunião do 222 
Tribunal Regional de Ética e Disciplina-TRED, e precisamos nos adequar a essas mudanças. 223 
Finalizou pedindo o apoio e colaboração de todos os Conselheiros para o atendimento das novas 224 
normas, para que não tenhamos problemas por falta do cumprimento de prazo.  INTERESSE 225 
GERAL: Dando prosseguimento à pauta parabenizou todos os Conselheiros, delegados e 226 
funcionários que fizeram aniversário no mês de fevereiro/2021.  ENCERRAMENTO DA SESSÃO: 227 
Às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, esgotados os assuntos da Pauta, o Senhor 228 
Presidente agradeceu a presença dos Conselheiros e encerrou os trabalhos desta sessão e eu, 229 
Eliana de Fátima Santos Bueres, Assessora da Presidência ________________, lavrei a presente 230 
ata que depois de lida e aprovada será assinada por todos que assim desejarem. 231 
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